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מענה לשאלות הבהרה -  נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד תעסוקה איכותית 
 בפריפריה החברתית, בנגב ובגליל לשנת 2018

 

 האם יש תמיכה ב "מפעלים מאושרים" בנוסף למרכז ההשקעות?שאלה:  .1

תמיכה לבקשה של מפעל מאושר רק במקרה בו התמיכה שאושרה ע מרכז המשרד יאשר  תשובה:

 ההשקעות שונה באופן מהותי מהתמיכה המבוקשת עי המשרד.

 

, עבודתם היא ערך 18חלק מאוד משמעותי מהעובדים שאנו מעסיקים הם בגילאים שמתחת ל שאלה:  .2

מאוד טובה לקראת השרות חשוב למיצובם המקצועי, הנפשי, ההתפתחותי וזה מכין אותם בצורה 

הצבאי, חלקם מסיימים את שרותם הצבאי ובמהלך הלימודים האקדמאים הם חוזרים לעבוד באותה 

עבודה, אך עם יותר אחריות ויותר סמכויות וחלקם נשארים וממשיכים לעבוד בחברתנו במשרות 

 קבועות בדרגי ניהול...וכולם תושבי הפריפריה.

מעובדיה מועסקים במשרה  25% -: "לא רשאית לגשת חברה שיותר מלפי סעיף יג' תעסוקה איכותית

 חלקית ולא במשרה מלאה".

מעובדי החברה שלנו מועסקים במשרה  25% -אבקש לדעת האם יש אפשרות לגשת למרות שיותר מ

חלקית, המטרה שלנו היא ליצור לאותם העובדים עוד הכנסה ולהמשיך ולייצר עוד ועוד משרות 

 ת לתושבי הפריפריה.קבועות איכותיו

 לא תשובה:

 

הגשנו בקשה למענק עבור משרד הכלכלה בתכנית להגדלת הפיריון, רק  2018בחודש אפריל  שאלה: .3

לאחר הגשת הטפסים הובהר לנו שהיועץ שליווה אותנו טעה ואנחנו לא נוכל לקבל מענק כיוון 

ההגשה הקודמת והלא נכונה שההגשה לא ענתה על הקריטריונים כפי שנדרש, לכן נשמח לגשת מבלי ש

 תכשיל אותנו במקרה זה

ככל שהבקשה שתוגש על ידכם למשרד תעמוד בדרישות הנוהל ולא אושרה תמיכה כלשהי תשובה: 

 ממשרד אחר, המשרד ייבחן אותה ויהיה רשאי לאשרה.

 

 האם רשות מקומית רשאית לגשת במסגרת קול קורא זה?שאלה:  .4

 אך הפעם ניכר כי מדובר בחברה )תאגיד(. בעבר היה קול קורא דומה לרשויות,

 לאתשובה: 

 

מבקש לדעת האם אנו עומדים בקריטריונים להגשת מסמכי נוהל סיוע לחברות למטרת עידוד שאלה:  .5

 תעסוקה איכותית בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית.

לזקני  אנו ארגון שעוסק בפיתוח שירותים לאדם הזקן בגליל העליון ובהפעלת מחלקות סיעודיות

 .2015הארגון הוקם בשנת  הגליל.

עסקנו בתכנון והקמה של מחלקות סיעודיות והיה לנו רק עובד אחד בארגון  2017עד סוף שנת 

 עובדים. 60-אנו מפעילים שתי מחלקות סיעודיות ומעסיקים כ 2018מתחילת שנת 

 עובדים. 30-אנו מעוניינים להפעיל עוד מחלקה סיעודית ולקלוט עוד כ 2019בשנת 
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נראה שאנו עומדים בקריטריונים של  לפעילות זו אנו מעוניינים להגיש את הבקשה שלנו ממכם.

 .יג' במסמכי הנוהל-הבקשה, אך אינני בטוח שאנו עומדים באופן מלא בקריטריונים ד' ו

: באחריות החברה לבדוק מראש עמידתה בתנאי הסף כנדרש על פי הנוהל. אי עמידה בתנאי  תשובה

 כלשהו תביא לפסילת הבקשהסף 

 

 האם הנוהל פונה גם לעמותות?שאלה:  .6

 לא. תשובה:

 

 24"שיעור המועסקים בחברה לפחות , תת סעיף ב'( 2תחת הגדרות של תעסוקה איכותית )עמ'  שאלה: .7

חודשים מלמד  24 –חודשים ברציפות לצד שיעור העובדים במשרה חלקית בחברה". היחס אינו ברור 

 על ביטחון תעסוקתי ואילו חלקיות משרה מלמדת לכאורה על מקום עבודה פחות איכותי.

מעובדיה עובדים במשרה חלקית  25%הנוהל אינו מעודד חלקיות משרה. חברה שיותר מ תשובה: 

 בתנאי הסף.אינה עומדת 

 

" חובה לציין כי רה מלאהיילקחו בחשבון רק מועסקים במשהגדרת עובדים ... " – 3עמ'  שאלה: .8

 70-90%ועובדים נוספים המעוניינים לעבוד משרת אם וכדו' הכוללת  תבאימהומשרה מלאה, פוגע 

משרה. הערה זו מתייחסת למקומות הנוספים בהם נדרש עובדים במשרה מלאה. ככל והמשרד רוצה 

לעודד תעסוקה איכותית,  יש להתייחס לתקנים. כלומר יהיה על מבקש הסיוע לקלוט חמישה תקניים 

 ידי שיקלוט שבעה עובדים ובדומה לדרישות של מרכז ההשקעות.מלאים, בחמישה עובדים או על 

הנוהל מעודד העסקה במשרה מלאה. הצעה לקליטת עובדים בחלקיות משרה לא תעמוד  תשובה:

 בתנאי הסף לנוהל.

 

לחודש" ₪  8000-קליטת עובדים... "גובה שכר היסוד של עובדים אלה לא יפחת מ – 3עמ'  שאלה: .9

מספר פעמים כרכיב שכר היסוד המינימלי לחודש עבור עובדים חדשים. הדבר סכום זה חוזר על עצמו 

מעל שכר  25% " לנוהל, בתחילת העמוד( 2מהווה סתירה לכאורה להגדרות תעסוקה איכותית )עמ' 

 !!!! מעל שכר המינימום.50%זה ₪   8,000בעוד  6,625שזה   - המינימום"

 ומעלה.₪  8000הנוהל מחייבת שכר תוקן בנוהל, תעסוקה איכותית על פי  תשובה:

 

במידה והחברה מתכננת להקים יותר ממוקד אחד יש להגיש כל ( "6א. לתנאי סף )עמ'  5סעיף  שאלה: .10

" האם כל מוקד מתנהג כחברה נפרדת? השאלה גם לעניין תקרת התקציב לחברה מוקד בהגשה נפרדת

 וקד / אתר?מל"ש. האם התקרה לחברה או למ 1.925( אשר הינה עד 14)עמ' 

 .בקשות כל עוד מדובר בשני אזורים גאוגרפיים נפרדים 2חברה רשאית להגיש  תשובה:

 .תקרה לכל מוקד(כלומר, התייחסות המשרד לכל מוקד כאל חברה נפרדת על כל המשתמע מכך )
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החברה אינה מקבלת תת סעיף ג' " "חמלש 100מחזור כספי גבוה מ  –סעיף ב' לתנאי סף  שאלה: .11

סעיף זה מתייחס רק לחברה שהמחזור שלה  –" ממשרד ממשלתי כלשהו בגין אותה פעילותתמיכה 

 מלש"ח. 100מעל 

מתייחס לכלל החברה ללא קשר למחזור הכספי של  ,סעיף תמיכה ממשרד ממשלתי אחר תשובה:

 חברה.

 

ר חודשים. מה קורה כאש 24מהעובדים... לפחות 10%( לפחות 7סעיף ג' לתנאי הסף )עמ'  שאלה: .12

 חודש?  24החברה עדיין לא קיימת 

באחריות החברה לבדוק מראש עמידתה בתנאי הסף כנדרש על פי הנוהל. אי עמידה בתנאי  תשובה:

 .סף כלשהו תביא לפסילת הבקשה

 

מתייחסים לחברה המבקשת או לכלל  סעיפים ג' וד' אודות גובה השכר לעובדי החברה, שאלה: .13

המתיחס למחזור הכספי של החברה ומכליל בתוכו חברות החברות בקבוצה )ובדומה לסעיף ב' 

 קשורות.

 התייחסות המשרד תהיה אך ורק לחברה המבקשת. תשובה:

 

החברה יכולה להגיש בקשה למשרד ממשלתי אחר עבור השתתפות סעיף ה' לתנאי סף " שאלה: .14

המשרד יממן " כלומר ניתן להגיש בקשה ככל ולא מדובר עבור אותה הוצאה. כך בעוד בשכר עובדים

לא ניתן שיפוצים, משרדים אחרים יכולים לממן השתתפות בשכר עובדים. מנגד, שורה לאחר מכן "

 "להתחייב עבור אותם עובדים שעבורם החברה התחייבה בתכניות תמיכה ממשלתיות נוספות

אחדד את השאלה, במידה ומרכז ההשקעות משתתף בשכר עובדים האם ניתן להגיש בקשה לשיפוץ 

 והצטיידות תוך התחייבות לקליטת אותם עובדים.

לא. לא ניתן להתחייב בגין אותם עובדים שעבורם החברה התחייבה בתכנית תמיכה תשובה: 

ככל שהחברה מעוניינת להגיש בקשה במסגרת נוהל זה עליה להתחייב לקליטת  .ממשלתית אחרת

 אחרים.נוספים, עובדים חדשים 

 

 איכותית " הכוונה היא לשכר היסוד ולא לשכר כולל שעות נוספות"  סעיף יג תעסוקה 8עמ'  שאלה: .15

אני מפנה אתכם למרכז ההשקעות, שם בוחנים שכר בגינו מופרשים הפרשות סוציאליות. כך לדוג' 

רכיב שעות נוספות גלובלי, אשר אינו משתנה ומופרש עבורו סוציאליות באופן מלא, מוכר כחלק משכר 

 את אותה הנחיה גם בנוהל זה?היסוד. האם ניתן להחיל 

 לא תשובה:

 

מעובדיה ועסקים במשרה  25%-תעסוקה איכותית " לנוהל לא רשאית לגשת חברה שיותר מ  שאלה: .16

חלקית ולא במשרה מלאה" המשמעות הישירה היא שחברה המתחשבת באימהות שיכולות לעבוד 

שעות בחודש . אינה זכאית .... אם המטרה לעודד תעסוקה איכותית ולא חלקית,  160במשרת אם כ

מטרת הנוהל עובד במשרה חלקית , כאחד שעובד פחות מחצי משרה. ככל ועובד חושבני שיש להגדיר ל
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יוגדר כמשרה מלאה לצורך חישוב תעסוקה איכותית. מנגד הסיוע יותנה, בתקנים.  70%או  60%מעל 

 כך לדוג' עשרה עובדים שעובדים בתשעים אחוז משרה, יאושרו כתשעה עובדים / תקנים.

שרה מלאה. הצעה לקליטת עובדים בחלקיות משרה לא תעמוד הנוהל מעודד העסקה במ תשובה:

 בתנאי הסף לנוהל.

 
 האם שדות נגב נכללת בקול קורא . שאלה: .17

 .רשאית להגיש בקשה במסגרת הנוהלחברה שממוקמת בשטח המועצה  תשובה:

 

 האם מועצה מקומית ערערה נכללת בקול קורא ?  שאלה: .18

 .להגיש בקשה במסגרת הנוהלרשאית חברה שממוקמת בשטח המועצה  תשובה:

 

 עובדים  5לפי הבנתי מדובר גם במפעל חדש ובתנאי שהוא יעסיק לפחות  שאלה:   .19

 חודש מיום הזכייה האם זה נכון ? 12בטווח של  

באחריות המפעל לבדוק מראש עמידתו בתנאי  .בכפוף לכך שהמפעל יעמוד בכל יתר תנאי הנוהל : תשובה

 .עמידה בתנאי סף כלשהו תביא לפסילת הבקשההסף כנדרש על פי הנוהל. אי 

 

 בנוהל(. 2בנוהל( או הקמת שלוחה )עמוד  3השאלה לגבי ההגדרה של חברת בת )הגדרה בעמוד שאלה:  .20

 ....בימים אלו נפתחה חברה חדשההינה חברה שהתפתחה... ה ....  חבר

חברתית, ויועסקו החברה החדשה, עליה אנו מבקשים להגיש את הבקשה תפעל ביישוב הפריפריה ה

 בחברה תושבי המקום.

 איך מתייחסים לנתונים במקרה זה? החברה חדשה, אין מחזור קודם וגם אין עובדים?

 .האם נוכל להגיש בקשה לחברה החדשה בנוהל, וכיצד למלא את הסעיפים

 חברה חדשה ללא עובדים וללא מחזור אינה עומדת בתנאי הנוהל. תשובה:

 

 2.5. אין עדין מחזור של 2016החברה הוקמה בשנת  ....חברת הייטק בפריפריה החברתית  :שאלה .21

בשנה. האם ניתן להתייחס גם לקצב  25%עובדים, וקצב צמיחה של  8מיליון בשנה, אולם יש כבר 

 צמיחה של חברה ולא רק למחזור?

 נוהל.עומדת בתנאי המלש"ח  אינה  2.5חברה שבה מחזור  כספי נמוך מ תשובה: 

 

 
אנו עומדים  ...בין השאר חנויות רבות בפריפריה  סניפים ברחבי הארץ, 80המונה  חברה שאלה: .22

למספר עובדים ואנו רוצים לנצל תקצובים אלו עברו  םמינימומעל שכר  25%בתנאים של תשלום 

 שיפוץ החנויות בפריפריה.

 יכולים להגיש בקשה בנושא זה?האם אנו כחברה היושבת במרכז הארץ ומפעילה חנויות בכל הארץ 

 לאתשובה: 
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 אם הישוב נוקדים )צמוד לישוב תקוע( נכלל בנוהל שפרסמתם? שאלה: .23

 לא.  תשובה:

 רשימת הישובים והשכונות בפריפריה מתעדכנת באתר המשרד בכתובת: 

galil.gov.il/About/OfficeNews/Pages/periphery.aspx-http://negev 

 

 בנוהל "הגשת הבקשה, בחינתה ואישורה" נכתב: 7בסעיף : שאלה .24

"תקופת העסקה המוצעת לעובדים החדשים. דהיינו, פרק הזמן בו המציע מתחייב להעסיק את 

ודשים. יש לציין את מספר ח 30העובדים החדשים שיקלטו לצורך נוהל זה, שכאמור לא תפחת מ

עובדים חדשים בשנה, ולפחות עובד אחד  5העובדים החדשים שיועסקו, ובכל מקרה לא פחות מ

 ברבעון"

האם ניתן לקלוט מספר גדול של עובדים ברבעונים הראשונים, ולא בדירוג. לדוגמה, חברה שעל פי 

נאי לתמיכה תקציבית, תקלוט את עובדים חדשים כת 9סעיף י' לעקרונות הנוהל צריכה לקלוט לפחות 

 העובדים כבר ברבעון הראשון שלאחר אישור התמיכה התקציבית. 9כל 

 לקלוט את כל העובדים בתחילת התקופה כן, ניתן: תשובה

http://negev-galil.gov.il/About/OfficeNews/Pages/periphery.aspx

